Het beste van Portugal
OVER

Het beste van Portugal
Portugal werd in 2014 door de Spaanse editie van het tijdschrift Condé Nast Traveler verkozen tot beste toeristische
bestemming. Eerder werd het al door de Rough Guides geselecteerd als Best Value Destination 2014. De
belangrijkste attracties van Portugal zijn o.a. de cultuur, de gastronomie en wijnen, de stranden, de golfbanen, de
historie, het gevarieerde landschap en vooral de gastvrijheid van de Portugezen die volgens de Spanjaarden
vriendelijk, open en eerlijk zijn.Lissabon en Porto
Lissabon is de hoofdstad van Portugal en Porto de op één na grootste stad, in het noorden van het land. Het zijn twee
bruisende steden op mensenmaat, met een rijk verleden en historische wijken, monumenten en façades in azulejotegels.Lissabon wordt de witte stad genoemd om de zon die door de rivier de Taag wordt weerkaatst. In 2014 won
Lissabon de titel van Travellers’ Choice van TripAdvisor, net zoals in 2013, toen de stad tijdens de World Travel
Awards werd verkozen tot beste short break bestemming van Europa.Porto dat zijn naam heeft gegeven aan een
wijn die over heel de wereld bekend is, werd in 2014 opnieuw verkozen tot beste Europese bestemming. Het is ook
één van de 14 topbestemmingen van British Airways. Voordien nam de stad al de 2e plaats in op de
Travellers’Choice 2013 van TripAdvisor van opkomende bestemmingen in Europa.

ZON EN ZEE

De Portugese kust is bijna één enorm, meer dan 850 km lang strand. Her en der verspreide rotsen maken de
uitgestrekte goudgele zandstranden of de kleine met kliffen omgeven strandjes nog pittoresker en mooier.
De Algarve, de bekendste vakantiebestemming van Portugal, werd bekroond met de World Travel Award 2013 voor
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beste strandbestemming van Europa. Het zonnige Portugal heeft echter nog vele andere uitstekende stranden te
bieden. De nagenoeg ongerepte stranden in het zuidwesten van de Alentejo liggen aan de best bewaarde kust van
Europa. In de regio Lissabon zijn er de druk bezochte stranden van Costa do Estoril en de uitgestrekte zandstranden
van Costa da Caparica.
Voorts zijn er van noord tot zuid talrijke stranden met een blauwe vlag en een gevarieerd aanbod
strandbestemmingen voor ieder wat wils.

SURF

Met een lange kustlijn op het Portugese vasteland en de eilandengroepen van Madeira en de Azoren, spreekt het
voor zich dat Portugal over de ideale surfcondities beschikt. Het Portugese Ericeira werd dan ook uitgeroepen tot
eerste surfreservaat in Europa en tot tweede ter wereld. Het beschikt over stranden die bij alle surfers bekend staan.
Portugal heeft perfecte golven voor iedere surfer, van de tunnelgolven op de stranden van Peniche, de reusachtige
golven in Nazaré tot de langste van Europa in Figueira da Foz.
De beroemdste internationale surfers van de verschillende sporttakken vinden in Portugal het grootste aantal
surfspots op de kortste afstand van elkaar. Hier worden dan ook enkele belangrijke wereldkampioenschappen
gehouden, zoals het Rip Curl Pro Portugal. In 2011 surfte Garrett McNamara op een 30m hoge golf en brak hiermee
een wereldrecord!

GOLF

Portugal won de prijs voor beste golfbestemming in Europa tijdens de World Travel Awards in 2013. Dat zal u zeker
niet verwonderen als u weet dat het land een mild klimaat heeft, het hele jaar rond. Vooral in de Algarve en de regio
Lissabon bevinden zich vele bekroonde golfbanen waar grote golfwedstrijden van belangrijke competities worden
gespeeld.
Sommige golfbanen werden ontworpen door beroemde architecten zoals Robert Trent Jones, Rocky Roquemore, Sir
Henry Cotton of Arnold Palmer. Wat deze banen echter in de eerste plaats kenmerkt is de onbetwistbare schoonheid
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van het omringende landschap. Ze zijn immers vaak gelegen in beschermde gebieden, met de zee op de
achtergrond.
Naast de vele prijzen waarmee de golfbanen van de Algarve werden onderscheiden, is deze regio door het
prestigieuze IAGTO ook verkozen als Europese golfbestemming voor 2014.

WERELDERFGOED

De 17 Portugese erfgoederen op de Werelderfgoedlijst geven een beeld van de geschiedenis en de cultuur van
Portugal, van zijn volk en de volkeren die hier lang geleden woonden.
Het Convento de Cristo in Tomar, de kloosters van Alcobaça en Batalha, het Mosteiro dos Jerónimos en de Torre de
Belém in Lissabon hebben aan de classificatie hun historische en artistieke belang te danken. Ook de historische
centra van Guimarães, Porto, Évora of Angra do Heroísmo staan op de werelderfgoedlijst. Hier vindt u andere
monumenten en architectonische elementen die een vermelding waard zijn, zoals de Universiteit van Coimbra en
andere geclassificeerde stadsdelen, of de fortificaties van Elvas.
Ook de culturele landschappenvan de Alto Douro Vinhateiro (portwijnstreek), van Sintra en de wijngaarden op het
eiland Pico bieden enkele van de meest adembenemende natuurlandschappen van Portugal.
We mogen ook niet de archeologische waarde van de rotstekeningen in de vallei Vale do Coa en de weelderige
plantengroei van het oerbos Floresta Laurissilva op Madeira vergeten te vermelden. De lijst wordt vervolledigd met
een levenswijze: De fado-muziek en het mediterrane dieet, immaterieel erfgoed dat getuigt van de ziel van een volk
en zijn momenten van samenzijn en viering.

GASTRONOMIE

De Portugese keuken staat vooral bekend om de heerlijke vis die door de wateren en de Atlantische ligging als de
beste vis ter wereld wordt beschouwd.
Er zijn echter nog veel meer redenen die van Portugal een geliefkoosde gastronomische bestemming maken. Naast
de vis en de zeevruchten die beter smaken aan zee onder de Portugese zon, heeft het land een enorme variëteit aan
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kwaliteitswijnen. Portugal beschikt met zijn mediterrane klimaat immers over de ideale omstandigheden voor het
produceren van wijn en olijfolie. Daarom is de portwijn al eeuwenlang een belangrijk ambassadeur van Portugal.
Vandaag de dag staat het land bekend om nog andere typische producten zoals de "pastel de nata" en de
kloosterzoetigheden, de cataplana en om het meesterschap van getalenteerde chefs die de Portugese gastronomie
tot één van de beste van de wereld maken.
Op de lijst met uitzonderlijke gastronomische producten staan ook de zeer verse en natuurlijke groenten en fruit, het
vlees met beschermde oorsprongsbenaming en de kazen uit de bergen die de hemel en de landschappen van
Portugal zegenen.

NUTTIGE INFORMATIE
Toeristische informatie over Lissabon en de omliggende regio: www.visitlisboa.com
Lisboa Card – Met deze kaart kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer. Verder geeft de kaart recht op
kortingen bij monumenten en andere toeristische diensten. Informatie en toeristenbureaus op
www.askmelisboa.com
Toeristische informatie over Porto en de omliggende regio: visitportoandnorth.travel
Porto Card – Met deze kaart kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer. Verder geeft de kaart recht op
kortingen bij monumenten en andere toeristische diensten: www.portoturismo.pt
Surf: www.portuguesewaves.com
Golf: www.portugalgolfbooking.com
www.portugalgolfmembership.com
Meer over:
Centro de Portugal: www.visitcentrodeportugal.com.pt
Alentejo: www.visitalentejo.pt
Algarve: www.visitalgarve.pt
Madeira: www.visitmadeira.pt
Açores: www.visitazores.com/pt-pt
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